
மதுரை� யமகவந்தா�தி யுரை� - முதுகுளத்தூர் பீ.ஆறுமுகப் பிள்ரைள

மதுரை� யமகவந்தா�தி யுரை� -1

ம�தாங்கத் தா�மரை� வ�விகள் சூழு மதுரை�நகர்

ம�தாங்கத் தா�ன்புக ழந்தா�தி கூற வருந்துரை(ய�ய்

ம�தாங்கத் தா�ர்ந்தா பயோய�தா� வல்லரைப வ�மமுற்ற

ம�தாங்கத் தா�னனச் சித்திவி ந�யகன் வண்கழயோல

இலக்குமியோதாவி வ�சஞ்செசய்கின்ற செசந்தா�மரை�கள் நிரைறயப்செபற்ற தாடா�கங்கள் 

சூழ்ந்திருக்கின்ற,மதுரை�ம�நக�த்தி செலழுந்தாருளியிருக்கின்ற உம�யோதாவிய�ரை� 

இடாப்ப�கத்தியோல ரைவத்தாருளிய யோச�மசுந்தா�செபரும�ன் கீர்த்திரைய அந்தா�திய�கச் 

செச�ல்வதாற்கு,யோமன்ரைமயுள்ள செப�ன்ரைனப் செப�ருந்தி விளங்குகின்ற 

ஸ்தானப��ங்கரைளயுரைடாய,வல்லரைபசெயன்னுந் திருத்யோதாவிய�ர் தான்பக்கத்யோதா 

யோசர்ந்திருக்கப்செபற்ற ய�ரைன முகமுள்ள சித்தி விந�க்கடாவுளுரைடாய சிறப்புப்செப�ருந்திய 

திருவடிகயோள சக�யம�க வரும்.

பழ.முத்து��மலிங்கம் - ஈகரை� தாமிழ் களஞ்சியம்

மதுரை� யமகவந்தா�தி யுரை� -2

திருக்ரைகயி ல�யத் திருந்செதாழிற் கூடாலிற் செசன்றுரைமய�ர்

திருக்ரைகயி ல�ரைள ம(ந்தா� னருட்புரை( யோசர்ந்துதாத்தாந்

திருக்ரைகயி ல�மற் செற�ரைலய�ரை�க் கூற்றுவன் செசக்கிலிட்டுத்

திருக்ரைகயி ல�ர்வந்து மீட்ப� �வன்கழல் யோசர்மின்கயோள



செதாய்வத்தான்ரைமயுரைடாய ரைகல�சமரைலயினின்று அழகு செப�ருந்திய மதுரை�ரைய யரைடாந்து, 

யோவல்யோப�ன்ற ரைமயணிந்தா கண்கரைளயுரைடாய தாடா�தாரைகப்பி��ட்டிய�ரை� திரும(முடித்தா 

சிவசெபரும�னுரைடாய வருட்கலத்ரைதாயரைடாந்து, தாங்கள் தாங்களுரைடாய குற்றங்கரைளப் பற்றறப் 

யோப�க்கடிய�ர்கரைள, இயமன�னவன் வலிரைமய�கிய செசக்கிற்புகுத்தி ய�ட்டும்யோப�து 

ய�வர்வந்து விலக்குதால் செசய்வ�ர்?இல்ரைலய�கலின், அந்தாச்சிவசெபரும�னுரைடாய திவ்விய 

ச�(��விந்தாத்ரைதாச் யோசர்ந்துய்யுங்கள்.

மதுரை� யமகவந்தா�தி யுரை� -3

களங்கனந் தா�வரைள கஞ்சரைன யோயய்க்குங் செகVரிபங்கன்

களங்கனந் தா�து புரைனந்தா�செனன் னுள்ளங் கவர்ந்திடுயோம

களங்கனந் தா�வ� செவன்ற�ன் மதுரை�யிற் கண்ணுதானங்

களங்கனந் தா�மரை�த் தா�யோள நமக்குக் கதியிடாயோம

கண்டாமும் கயோப�லமும் வலிரைமயுள்ள சங்குக்கும் கண்(�டிக்கும் செப�ருந்துகின்ற 

உம�யோதாவிய�ரை� வ�மப�கத்தியோல ரைவத்தாவரும், சந்தி�ரைனத் துன்பத்தினின்று நீக்கி 

செயடுத்துத் தான்சடா�முடியில் ரைவத்தாவரும், அடியோயனுரைடாய ஹிருதாயத்ரைதாக் கவர்ந்து 

செக�ண்டா குற்றமில்ல�தாவரும், (திருந�ரைளப் யோப�வ�ரை� யோந�க்கி) நந்தா�வருவ�ய�க 

செவன்றரைழத்தாவரும், மதுரை�யிசெலழுந்தாருளிய செநற்றிக் கண்ரை(யுரைடாயவரும் நம்முரைடாய 

சரீ�ம�னவரும�கிய சிவ செபரும�னுரைடாய அழகிய தா�மரை�மலர் யோப�ன்ற திருவடிகயோள 

நமக்கு யோம�க்ஷஸ்தா�னம�கும்.

மதுரை� யமகவந்தா�தி யுரை� -4

கதாம்பந்தாந் தா�வ� ம�க்செக�ளும் வ�ரைனக் கடாக்குசெமழிற்

கதாம்பந்தாந் தா�வளக் க�னத்ரைதா யூசெ�னக் கண்டுயர்ப�

கதாம்பந்தாந் தா�மம் செபறரைவத்தா கூடாற் கயற்கணிப�

கதாம்பந்தாந் தா�ண்மரைற யோதாடுமுன் ப�தாத்ரைதாப் கண்டிடாயோவ



ஆக�யத்ரைதா யூடுருவுங் கடாப்பம�ங்கள் தாமதுஇடாம�கக் செக�ண்டாதும், அழகிய 

யோமகங்கள்யோப�ன்ற ய�ரைனக்கூட்டாங்கணிரைறந்தாதும�ன வனத்ரைதா, நக�ம�கவுண்டா�க்கி 

மகிரைமயுள்ள எல்ல�ந�ட்டு யோமயோல�ர் செம�ழிகரைளயும் முரைறரைமகரைளயும் அழகு 

செபறவரைமத்தா மதுரை�ம�நகரில் எழுந்தாருளிய மீன்யோப�லுங் கண்கரைளயுரைடாய 

உம�யோதாவிய�ருக்கு ந�யகயோ�!, சுருதிகள் யோதாடுகின்ற உம்முரைடாய ச�(��விந்தாத்ரைதாத் 

தாரிசித்செதான்ரைன செய�ப்புக் செக�டுக்கப் பற்றுக் யோக�டுதாந்து இ�க்ஷிப்பீ��க.
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கண்டானந் தாந்தாங் கயன�க முத்தாங் கருங்குழற்கற்

கண்டானந் தாந்தா செம�ழிநரைடா நூண்ணிரைடாக் கன்னிகரைறக்

கண்டானந் தாந்தாரைன வ�செனயிற் கூடாற் கடிநகரிற்

கண்டானந் தாந்தா�ம் யோப�ற்றிசெயன் றுன்பங் கடாந்தானயோன

திருக்கண்களும் ஸ்தானப��ங்களும் பற்களும்,(முரைறயோய) மச்சத்துக்கும் மரைலக்கும் 

முத்துக்கும் உவரைமய�க உள்ளவளும், கரியகூந்தாரைல உரைடாயவளும், கற்கண்டுக்கும் 

அன்னத்துக்கும் நூலுக்கும் உவரைம க�ட்டுகின்ற அழகிய செச�ற்கரைள நரைடாரையயும், 

நுண்ரைமய�ன மருங்குரைல உரைடாயவளும�கிய, மீன�ம்பிரைகயின் யோதாஜரைjயும், 

விஷந்தாங்கிய திருக்கண்டாத்ரைதாயுரைடாய சிவசெபரும�ன் அழரைகயும், விண்(ள�விய மதிள் 

சூழ்ந்தா மதுரை� என்னுங் க�வல் நிரைறந்தா நக�த்திற் செறரிசித்து, அயோனகந்தா�ம் வ(ங்கி 

அடியோயன் துன்பத்தினின்றும் நீங்கியோனன்.

பழ.முத்து��மலிங்கம் - ஈகரை� தாமிழ் களஞ்சியம்



மதுரை� யமகவந்தா�தி யுரை� -6

தானக்கடாங் க�ட்டித் தானமீட்டி வஞ்சந் தாழுவியக்க

தானக்கடாங் க�துவர் செச�ற்யோகட்டு வ�ழ்தா றவிர்த்தாயன�ர்

தானக்கடாங் க�வளர் யோச�திரையச் ச�ர்மிரைனந் தா�ருநிகர்த்

தானக்கடாங் க�நிரைற கூடாற் றலத்தினிற் ற�னரைடாந்யோதா

குடாம்யோப�லு முரைலகரைளத் செதாரியும்படி க�ண்பிவித்துப் செப�ருரைள சம்ப�தித்து, 

வஞ்சகத்ரைதாயும் அந்தாக் செக�ரைலரையயும் ஆதாரித்து நீதிரையக் செக�ல்லுகின்ற 

ம�தார்களுரைடாய, வ�ர்த்ரைதாரையக் யோகட்டு வ�ழும் வ�ழ்க்ரைகரையத் செதா�ரைலத்து, அழகிய 

கற்பகதாருவுக்செக�ப்ப�ன ஆக�யத்ரைதாயள�விய யோச�ரைலகசெ(ருங்கிய மதுரை�செயன்னும் 

திவ்விய யோக்ஷத்தி�த்ரைதாச் யோசர்ந்து, பி�ம�வுக்கு அடாங்க�மல் அக்கினிப் பிழம்ப�கி நின்ற 

சிவசெபரும�ரைன அரைடாக்கலம் புகுதுங்கள்.

மதுரை� யமகவந்தா�தி யுரை� -7

தா�னந் தாவம்பல செசய்துசெமன்ன� மரைற ச�ற்றியநி

தா�னந் தாவறின்றிக் கூடாற் றலத்திசெலன் ற�யுடாயோன

தா�னந் தாவம்பலத் தா�டிய யோச�திரையச் ச�ர்ந்துமன

தா�னந் தாவல்விரைன தீர்ப்பவ யோ�முத்தி தாங்குவயோ�

மதுரை�செயன்னுந் திவ்விய யோக்ஷத்தி�த்தில் எனது ம�தா�வ�கிய உம�யோதாவிய�ருடான் தா�னும் 

அழகுள்ள செவள்ளியம்பலத்திற் றிருநடானஞ் செசய்தாருளிய சிவசெபரும�ரைன, சுருதிகளிற் 

செச�ல்லியபடி (நிக்ஷயம�ய்) குற்றகணீங்கி யரைடாந்து, வலிரைமய�கிய விரைனகரைள மனதா��க்

செகடும்படி தீர்ப்பவர்கள் யோம�க்ஷj�தான மரைடாவர், (பிறர்மதிக்கும்படி) தாருமங்கரைளயும் 

தாவங்கரைளயும் பலவ�ற�கச் செசய்வதின�ல் ய�து பி�யோய�ஜனம்.



மதுரை� யமகவந்தா�தி யுரை� -8

தாங்கத் தானத்தாங் கயற்கண்ணி ப�கனந் தா�மரை�யோமற்

தாங்கத் தானத்தா னறிய�ன் மதுரை�த் தாலத்தினுள�ர்

தாங்கத் தானத்தாந் தாரைலய� னுருவந் தாவளத்தும�

தாங்கத் தானத்தாந் தாவிர்த்தா�ன் பதாங்கதி தாந்திடுயோம.

யோதாமற்படார்ந்தா ஸ்தானப��ங்கரைளயும் அழகிய மீன் யோப�ன்ற விழிகரைளயுரைடாய 

உம�யோதாவிய�ரை� வ�ம ப�கத்தியோல ரைவத்தாவரும்,அழகிய தா�மரை�ப்புஷ்பத்தின் யோமல் 

வீற்றிருக்கின்ற பி�ம�வும் விஷ்ணுவும் க�(க்கூடா�தாவரும், மதுரை� ஸ்தாலத்தில் 

வசிப்பவர்களுக்குக் கர்த்தா�வும், ரைகயியோல பி�ம கப�லத்ரைதா ரைவத்திருப்பவரும், செவள்ரைள 

நிறமுள்ள ய�ரைனயினுரைடாய ச�பத்ரைதாத் தீர்த்தாவரும�கிய சிவசெபரும�னது, 

திவ்வியச�(��விந்தாம் யோம�க்ஷத்ரைதாக் செக�டுத்தாருளும். (ஆதாலின் மனயோம, அத்திருவடிரைய 

விரும்புவ�ய�க).
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தாந்தானத் தா�னத்தா ம�ல்க�ட்டுந் ரைதாயலர் சற்சிதாமி

தாந்தானத் தா�னத்தா ன�திய ரின்பிற் றயங்கமயல்

தாந்தானத் தா�னத்தா நின்னடிப் யோப�திரை( தா�தானத்தா

தாந்தானத் தா�னத்தா செவன்ற�டுங் கூடாலிற் சங்க�யோன

தாங்கள் ம�ர்பகங்கள�ல் (ய�வரும்) இச்சிக்கும்படி மயக்குகின்ற ம�தார்களது விருப்பம் 

நிரைறந்து,பி�ம� விஷ்ணு முதாலிய யோதாவர்கள் க�மத்திலழுந்துபடி மயக்கத்ரைதாக் செக�டுத்தா 

மன்மதானுரைடாய ரைமத்துன��கிய முருக்ககடாவுளுக்குப் பிதா�யோவ, தானத்தா தாந்தானத் தா�னத்தா 



செவன்னுந் தா�ளத்துடான் மதுரை�யில் நிர்த்தானஞ் செசய்தாருளிய சிவபி��யோன, உம்முரைடாய 

உபயப�தா��விந்தாங்கரைளயும் அடியோயனுக்குச் செக�டுத்தாருள யோவண்டும்.
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சங்கந் தா�ங்கத் தாமுதாங் கரைடாந்திடாச் ச�ர்ந்செதாழுநஞ்

சங்கந் தா�ங்கத் தாகூடாற் றலத்திற் றருக்கரைடாந்தா

சங்கந் தா�ங்கத் தாவஞ்சசெலன் ற�ண்டாரு டாற்ப�யோந

சங்கந் தா�ங்கத் தான�க்குவ நின்னடி தாந்தாருயோள

சங்குகள் நிரைறந்தா திருப்ப�ற்கடாரைல யரைடாந்து (யோதாவர்களுக்க�க) அமுதாங் கரைடாந்திடும் 

செப�ழுது எழுந்து வந்தா விஷத்ரைதாத் திருக்கண்டாத்தி லடாக்கியருளிய கர்த்தாயோ�,  மதுரை�யிற் 

(கல்விய�ல்) அபய�ஸ்தாங் செக�டுத்துக் க�ப்ப�ற்றிய ஆன்ம�க்களிடாத்திற் பிரியமுள்ள 

கடாவுயோள, அன்புள்ள கும����கிய முருகக்கடாவுரைள ரைகல�யத்தியோல(பி�(வத்ரைதாத் 

செச�ல்ல�ய�கசெவன்று) குருஸ்தா�னத்தில் ரைவத்து யோகட்டாவயோ�, உம்முரைடாய ப�தா��விந்தா 

செதாரிசரைன அடியோயனுக்குச் செக�டுத்தாருள்வீ��க.

பழ.முத்து��மலிங்கம் - ஈகரை� தாமிழ் களஞ்சியம்
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தாந்திக் குவரைள யிரைடாவிழி ய�ர்புரைடா ச��மயல்

தாந்திக் குவரைள  யனங்கரைன ம�ய்த்தாவன் ற�ண்மலரை�த்

தாந்திக் குவரைள  யிடாங்கற்செசற் ற�ன்முடி தான்னில்வனி

தாந்திக் குவரைள  யணிந்யோதா மதுரை�யிற் ச�த்தின்யோன.



நூலுக்கும் இந்தா நீயோல�ற்பலத்துக்கு நிகர்த்தா மருங்குலும் கண்களுமுரைடாய ம�தார்களது 

யோசரைனகள் பக்கத்தியோல செநருங்க மயக்கத்ரைதாக் செக�டுத்துக் கருப்புவில்ரைலயும் 

வரைளத்துத் (தான்யோபரிற் கரை( செதா�டுத்தா) அங்கசரைன செநற்றிக் கண்(�ல் ம�ய்த்தாவ��கிய

சிவசெபரும�னது ப�தா��விந்தாங்கரைள, ய�ரைனரையக் செக�ல்லவ��ம்பித்தா முதாரைலரையச் 

சங்கரித்தா மஹா�விஷ்ணுவ�னவர், விரை�வுடான் ந�யோடா�றுங் (தானக்கு) ஆதா�வ�கிய 

கங்க(செமன்று செசன்னியின் யோமல் அலங்கரிப்ப�ய் மதுரை�யிற் சூட்டிக்செக�ண்டா�ர்.
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தினந்தா� வ�த்ரைதா நிரைலசெயன நம்பித் திரிந்தாரைலந்யோதாந்

தினந்தா� வ�த்ரைதா தாவிர்த்திலங் கூடாற் றிருநக�த்

தினந்தா� வ�த்ரைதா செயடுத்தாயின் ற�ன்பணி யோதாவரைனவ�ழ்த்

தினந்தா� வ�த்ரைதா யரைடாந்திடார்க் யோகவிரைடா செசப்புரைவயோய

மனயோம! ந�யோடா�றும் (அநித்தியம�ன) சரீ�த்ரைதா நித்தியசெமன்று நிக்ஷயித்து ம�றுபட்டு 

அரைலவ�கிச் சுமந்யோதா�ம், வலிரைமய�கிய துன்பத்ரைதா நீக்கியோன�மில்ரைல,அழகிய பூமிரைய 

எடுத்தாருந்திய மஹா�விஷ்ணு பூசிக்கப்செபற்ற மதுரை� ம�நக�த்தின் கண்செ(ழுந்தாருளிய 

சிவசெப�ரும�ரைன ஸ்செதாVத்தியஞ் செசய்து, செகடா�தா வ�ங்கரைளப் செபற்று துன்பம் 

தா�ன�கயோவ விலகிக் செக�ள்ளும்படி அதாற்கு மறுசெப�ழி செச�ல்வ�ய�க.
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ரைவயம் ப�வந் திருக்கல்குற் ப�ரைவயர் ம�ட்டுமயல்

ரைவயம் ப�வந் திருத்திசெக�ள் யோவ�மிந்தா வ�ரிதிசூழ்

ரைவயம் ப�வந் திருவ�ல வ�யில் வளர்ந்திடுயோதா

ரைவயம் ப�வந் திருசெவந்செநஞ் சத்செதான வ�ழ்த்திடாயோவ



சமுத்தி�ஞ் சூழ்ந்தா இவ்வுலகசெமல்ல�ம், துதிக்கின்ற அழகிய செதாய்வீகம் செப�ருந்திய 

மதுரை�யில் எழுந்தாருளிய சிவபி��ரைன, அழகிய ப�மசிவயோன அடியோயங்கள் மன�லயத்தில் 

வந்திருக்கயோவண்டுசெமன வ(ங்கப் செபறுயோவ�ம�ன�ல்- திருத்தி செக�ள்யோவ�ம்,கூர்ரைம 

செப�ருந்திய அம்புக்கும் அ�வபடாத்துக்கும் நிகர்த்தா விழிகரைளயும் நிதாம்பத்ரைதாயும் உரைடாய 

ம�தார்களிடாத்து இச்ரைசசெக�ள்யோள�ம்,விரியக்கூடிய மன�ம்மியத்ரைதா அரைடாயோவ�ம்.
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திடாவ� �(த்தாங்க யோமல� னம(ர் சினத்துவிட்டா

திடாவ� �(த்தாங்கஞ் செசற்ற�ன் மதுரை�யிற் யோறவனச்யோச�

திடாவ� �(த்தாங்கந் தா�வுந் தானத்துரைம செசல்வன்றுதித்

திடாவ� �(த்தாங் கரியறி ய�செனன்றன் சிந்ரைதாயயோன.

உண்ரைமய�ன யோவதாங்களின் அழகிய முடியின் யோமலுள்ளவரும், சம(ர்கள�ற் 

யோக�பித்துவிடாப்பட்டா வலிரைம செப�ருந்திய ய�ரைனயினுடாரைலக் கிழித்து ம�ய்த்தாவரும், 

மதுரை�யில் எழுந்தாருளிய யோதாவரும்,நன்னிமித்தாம�க கச்சுப் செப�ருந்துகின்றதும் 

யோதாமற்ப�வுகின்றதும�ன ம�ர்புகரைளயுரைடாய உம�யோதாவி ய�ருக்கு ந�யகரும், திருக்க�த்திற் 

சங்கு இருக்கப் செபற்ற விஷ்ணு வ(ங்குவதாற்கு அரியவரும் ஆகிய 

சிவசெபரும�ன்,அடியோயனுள்ளத்தில் வீற்றிப்பவர்.
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அயனந்தி யோயழ்பரி ய�தாவன் சந்தி� னண்டார்பி��ன்

அயனந்தி யங்குங் க�ன்யோப�ற்றுங் கூடா லமர்ந்தாசெவந்தாம்

அயனந்தி ய�னநின் ப�தாத்திற் யோச� வருளியின்னும்

அயனந்தி ரும்ப வ��தாருள் வ�யுன் னரைடாக்கலயோம



நந்தியோகஸ்வ�ரும் சப்தாபு�விகரைளயுரைடாய சூரியனும் சந்தி�னும் யோதாவர்களுக்க�சன�கிய 

இந்தி�னும் பி�ம�வும் சங்கு பி�க�சிக்கின்ற திருக்க�ங்கரைளயுரைடாய விஷ்ணுவும் பக்கத்தியோல

நின்று வ(ங்கப்படுகின்ற மதுரை�யில் எழுந்தாருளிய எங்களுரைடாய பிதா�வ�கிய 

சிவசெபரும�யோன, எங்களுரைடாய திய�னம் உம்முரைடாய திருவடிகளிற் யோசரும்படி கருரை( 

செசய்து, பிறவித்துன்பம் இனியோமலும் ம�றிம�றி வ��மல் அருள் செசய்ய யோவண்டும் (உங்கள்) 

உம்முரைடாய அரைடாக்கலம்.
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கலக்கந் தா�த்தான வ�ர்குழற் ப�ரைவயர் க�தால்விட்டா

கலக்கந் தா�த்தாமர் ரைமவிடாத் தா�ய்செசய் கனிவுடான்பு

கலக்கந் தா�த்தாந் தி�மறிந் தா�செயரைனக் க�த்தாருள்வ�ய்

கலக்கந் தா�த்தாண்டான் ச�ருமுன் கூடாற் கனிபங்கயோன.

திருக்கண்டாத்தியோல அமரும் படி கறுப்பு விஷத்ரைதா ரைவத்தாவயோ�, முருகக்கடாவுள் அந்தா 

பி�(வப்செப�ருரைள அன்புடான் செச�ல்லக் யோகட்டாவயோ�, மதுரை�யில் எழுந்தாருளிய 

உம�யோதாவிய�ர் வ�ழப் செபற்ற வ�ம ப�கத்ரைதாயுரைடாயவயோ�, மரைலக்கும் அம்யோமகத்துக்கும் 

நிகர்த்தா ஸ்தானங்கரைளயும் நீண்டா கூந்தாரைலயுரைடாய ம�தார்களிடாத்துள்ள மயக்கம் என்ரைன 

விட்டு நீங்கும்படி செசயவீ��க, அச்சத்ரைதா செக�டுக்கக் கூற்றுவன் வருமுன்னயோ� அடியோயரைனக்

க�ப்ப�ற்றி அருள் செசயவீ��க.
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பங்க வரைளக்குட் கயறூங்குங் கூடாற் பசுபதிதா

பங்க வரைளக்கும் புவிக்குமங் க�ந்தாவன் பற்றும்வலப்

பங்க வரைளக்குல ம�தார்க்கு முன்னம் பரிசளித்தா�ய்

பங்க வரைளக்குந் துயர்தாடுத் தா�ளும் ப�முனக்யோக.



யோசற்றினிடாம�ய் சங்குகளுக்குள் மச்சங்கள் நித்திரை� செசய்கின்ற மதுரை�யில் எழுந்தாருளிய 

சிவசெபரும�யோன, செவப்பத்ரைதாக் கவர்கின்ற செவண்செ(ய்க்கும் பூமிக்கும் வ�ய் திறந்தா 

விஷ்ணு ரைகக்செக�ண்டா வலப்ப�கத்ரைதா உரைடாயவயோ�, (மதுரை� ம�நக�த்தின்கண்) 

குலஸ்திரீகளுக்கு முன்னயோம வரைளயல்கரைள ஈரைகய�கக் செக�டாத்தாவயோ�, ப�வஞ் 

சூழும்படிய�ன துன்பத்ரைதா நீக்கி என்ரைன ஆட்செக�ள்ளும் ப��ம் உமக்யோக.

மதுரை� யமகவந்தா�தி யுரை� -18

ப�ரைவ யருந்தாதி யோநர்வ�ட்குத் தூது பகர்ந்தாவமுன்

ப�ரைவ யருந்து மவற்கருள் கூடாற் பதியினிற்ற�

ப�ரைவ யருந்துதி யோவற்ரைகய ரை�ய பணிபுரியும்

ப�ரைவ யருந்செதா�ழுந் தா�ளரைடாந் யோதானரைவ ப�ர்த்திருந்யோதா.

அருந்தாதிக் செக�ப்ப�ன (கற்பு) நிரைலயள்ள ப�ரைவந�ச்சிய�ரிடாம் (சுந்தி�மூர்த்தி ந�யன�ர் 

செப�ருட்டு) தூது செசன்று செச�ன்னவயோ�, முன்சென�ருக்க�ல் சமுத்தி�த்ரைதாப் ப�னம் பண்ணிய

அகஸ்திய மஹா�முனிவருக்கு அருள் செசய்தா மதுரை� ஸ்தாலத்தில் நிரைலயுள்ளவயோ�, கூர்ரைம 

செப�ருந்தியதும் அரிதா�னதும் வ(ங்கப்செபற்றதும�ன யோவல�யுதாத்ரைதாத் திருக்க�த்தியோலந்திய

முருகக்கடாவுளுக்குப் பிதா�யோவ, செதா�ண்டியற்றப்செபறும் யோதாவசரைபய�ர் வ(ங்குகின்ற 

உம்முரைடாய திருவடிகரைள அரைடாந்யோதான், அச்சரைபய�ர் செசய்வரைதாப் ப�ர்த்திருந்து.

மதுரை� யமகவந்தா�தி யுரை� -19

இரும்ப� மனத்ரைதா யரைடாந்தா�லு செமன்று மிரைறஞ்சியந்தா

இரும்ப�லு முண்டாவன் யோப�ற்றிடுங் கூடா செலழிற்றலத்யோதா

இரும்ப�வந் தீருமற் செறத்தாலத் யோதானு மிருக்கிலரைவ

இரும்ப�ரைல ய�ய்விடுங் கண்டீர் புவியி லிருப்பவயோ�



பூமியில் இருப்பவர்கயோள, (நீங்கள் கடாவுரைள வ(ங்க�தா) இரும்பு யோப�லும் கன்செனஞ்சத்ரைதா 

உரைடாய��யிருந்தா�லும், அழகிய தாயிரும் ப�லும் அருந்திய விஷ்ணுவ�னவர் எப்யோப�தும் 

தா�ழ்ந்து வ(ங்கப்பட்டா மதுரை�செயன்னுஞ் சிறப்புள்ள நகரில் வசித்துக் செக�ண்டிருங்கள், 

(இஃதான்றி) மற்செறந்தா ஸ்தாலத்தில�வ திருந்தா�லும் அது செபரிய ப�ரைல நிரைலத்தாதா�ய்விடும், 

அறிமின்கள்.

பழ.முத்து��மலிங்கம் - ஈகரை� தாமிழ் களஞ்சியம்


